Előterjesztés
a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont igazgatói feladatának ellátására vonatkozó
pályázat kiírására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület az 56/2016. (II.11.) határozatával a döntött, az akkor még Zemplén
Kalandpark Sátoraljaújhely elnevezést viselő intézmény igazgatói álláshelyének betöltéséről és
Soltész-Vincze Tündét bízta meg ezen feladatok ellátására 2016. március 1. napjától 2021.
február 28. napjáig.
Igazgató asszony közalkalmazotti jogviszonya azonban a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.§ (2a) bekezdése alapján 2020. június 30. napjával
megszűnik. Az új vezető 2020. július 1.napjával történő kinevezéséről szükséges gondoskodni.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 20/B.§
esetében a magasabb vezetői és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A.§ (1) és
(3)-(7) bekezdései figyelembevételével pályázatot kell kiírni.
A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója, így a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont
igazgatói posztja esetén, a Képviselő-testület írja ki.
A Kjt. 23.§ (2) bekezdés szerint a magasabb vezetői, valamint vezetői megbízások körét,
továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet, esetünkben a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél elnevezésű
rendelet határozza meg. A rendelet a magasabb vezetői megbízás feltételeire vonatkozóan
előírást nem tartalmaz, így a Kjt. szabályai az irányadók a pályázati felhívástervezet
készítésekor.
Ktv. 23.§ (3) bekezdésére figyelemmel javaslom, hogy a magasabb vezető megbízás 5 évig
terjedő, határozott időtartamra szóljon.
A Ktv. 20/A§ (6) bekezdés alapján:
„Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén
a pályázat a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja — a helyi
önkormányzat képviselő-testület tagja kivételével — a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.
A kinevezési jogot gyakorló, nevezetesen a képviselő-testület, a bizottság írásban foglalt
véleményét mérlegelve pályázati határidő lejártát követő a) hatvan napon belül, vagy b) első
ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a
vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza
meg.”
A kinevezési jogot gyakorló, nevezetesen a képviselő-testület, a bizottság írásban foglalt
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésen dönt a vezetői
megbízásról.
Álláspontom, hogy a Zemplén Kalandpark Sátoraljaújhely igazgatói feladatait műszaki, vagy
közgazdasági-pénzügyi végzettségű személy tudja megfele1ően ellátni, így iskolai
végzettségként ezt javaslom a pályázati kiírásban szerepeltetni.
Javasolt továbbá, a 3 éves vezetői gyakorlat, hiszen a Zemplén Kalandpark több mint 50 fő
foglalkoztat.

A
pályázati
felhívást
a
Belügyminisztérium
Közszolgálati
Állásportál
(https://kozigallas.gov.hu) oldalán kell közzé tenni, valamint az önkormányzat székhelyén, a
helyben szokásos módon.

Kérem az előterjesztés és a pályázati felhívásban foglaltak megtárgyalását és elfogadását.
Sátoraljaújhely, 2020. március 18.
Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…./2020.(…..) határozata
a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont igazgatói feladatainak ellátására
vonatkozó pályázat kiírásáról
I. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magas-hegyi Turisztikai és
Sportközpont igazgatói feladatainak ellátására pályázatot ír ki, a határozat mellékletében
foglaltak szerinti feltételekkel.
Felhívja a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről a helyben szokásos módon, valamint a
Belügyminisztérium Közszolgálati Állásportál (https://kozigallas.gov.hu) oldalán
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
II. A Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont igazgatói feladataira a pályázók
meghallgatása céljából a Városüzemeltetési Bizottságot és az Idegenforgalmi és
Környezetvédelmi Bizottságot megbízza.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján
pályázatot hirdet
Magas-hegyi Turisztikai és Sportcentrum
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkozás jellege: Teljes munkaidő.
Magasabb vezetői megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3980 Sátoraljaújhely, Torzsás út 25.
Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
- a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont feladatkörébe tartozó látványelemek és
szálláshely működésének biztosítása,
- intézményi vagyon hasznosításának szervezése, irányítása,
- intézményi vagyon működőképességének biztosítása, karbantartások szervezése,
- intézményre bízott beruházások megvalósításának megszervezése, lebonyolítása,
- a feladatokhoz szükséges személyi feltételek biztosítása,
- mindezen elvégzett feladatok ellenőrzése.
Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázat elnyerésének feltételei:
- felsőfokú műszaki, közgazdasági-pénzügyi iskolai végzettség (egyetem vagy főiskola),
- legalább 3 éves vezetői gyakorlat,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, iratok:
- szakmai önéletrajz,
- vezetői program és fejlesztési elképzelés,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- vezetői / szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum, vagy nyilatkozat,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak, a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Az állás elfoglalásának időpontja: 2020. július 1.
Pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
címére történő megküldésével (3980, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ISU/4708/2020., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a Városüzemeltetési Bizottság és az
Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve
dönt a vezetői megbízás létesítéséről a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon
belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti rendes ülésen.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.satoraljaujhely.hu honlapon
szerezhet.

